
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснювальна записка 

 

Дана програма складена відповідно до державного стандарту шкільної 

мовної освіти. Курс української мови, що призначений для вступників у коледж 

для здобуття спеціальностей техніко-технологічного та економічного типу, 

забезпечує гармонійний розвиток образного і логічного мислення, усного і 

писемного мовлення, сприяє формуванню навичок грамотного письма у них. 

 Виходячи із суспільних і освітніх функцій української мови, можна 

визначити основну мету її вивчення – це формування національно свідомої, 

духовно багатої особистості, яка володіє всіма засобами рідної мови, 

відзначається свідомим ставленням до мови, мовною компетентністю і 

готовністю до подальшого професійно - орієнтованого навчання.  

Основні завдання навчання української мови: 

• забезпечити опанування абітурієнтами норм української літературної 

мови;  

• культури усного й писемного мовлення;   

• навичок комунікативно виправданого користування засобами мови в 

різних життєвих ситуаціях під час створення висловлювань з додержанням 

українського мовного етикету; 

• формувати національно-мовну свідомість і духовність: 

• дати  абітурієнтам системні знання  з усіх розділів науки  про 

українську мову на лінгвокраїнознавчих засадах; 

• сформувати вміння й навички використання мовних знань на практиці; 

• виробити міцні орфографічні та пунктуаційні навички; 

• виховувати повагу до літературної мови, до її культури; 

• сформувати мовленнєву компетентність.  

В основу програми загалом, а лінгвістичної і змістової лінії зокрема, 

покладено державний стандарт української мови для загальноосвітніх шкіл. 

Лінгвістична змістова лінія - це основні розділи науки про мову, які 

необхідно засвоїти абітурієнтам, щоб удосконалювати своє усне і писемне 

мовлення. Програмою передбачено розширення знань з розділів, вивчених у 5-9 



класах. 

Вимоги до знань і вмінь становлять певну систему, в якій виділяється 

знання і вміння загального і часткового (спеціального) характеру. Серед 

спеціальних умінь виділяємо: 

навчально - мовні (вміння розпізнавати різні за характером звуки, значущі 

частини мови та ін., групувати мовні одиниці за певною ознакою, робити їх 

розбір); 

правописні (вміння правильно писати слова і правильно розставляти 

розділові знаки в реченнях); 

нормативні (вміння правильно вимовляти словосполучення і речення); 

комунікативні. 

Наявність у програмі вимог до знань і вмінь абітурієнтів сприяє 

практичному спрямуванню викладання української мови, міцному засвоєнню 

теоретичного матеріалу, вільному володінню українською мовою в усіх видах 

мовленнєвої діяльності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Лінгвістична змістова лінія 

 

Тема 1.  

Фонетика і графіка. Орфоепія і орфографія 

Звуки мови, голосні звуки. Приголосні тверді і м'які, дзвінкі і глухі. 

Подовжені звуки. 

Букви й інші графічні засоби. Алфавіт. Співвідношення звуків і букв. 

Звукове значення букв я, ю, є. ї, щ та буквосполучень дз, дзь, дж. 

Склад. Наголос. 

Ненаголошені голосні, їх вимова і позначення на письмі. 

Вимова приголосних звуків та позначення їх на письмі. Уподібнення 

приголосних звуків. Спрощення в групах приголосних. Чергування у-в, і-й. 

Орфограма. Орфографічна помилка. Написання м'якого знака. Подвоєння букв на 

позначення подовжених м'яких приголосних та збігу однакових приголосних звуків. 

Написання слів іншомовного походження. 

Тема 2. 

Будова слова  

Спільнокореневі слова і форми слова. Основа слова і закінчення змінних слів. 

Значущі частини слова: корінь, префікс, закінчення, суфікс. 

Найпоширеніші чергування голосних і приголосних звуків. 

Вимова і написання префіксів з- (зі-, с-), роз-, без-, пре-, при-, прі-. 

Тема З. 

Словотвір і орфографія.  

Змінювання і творення слів. Основні способи словотворення українській мові. 

Зміни приголосних при творенні слів. 

Правопис та складних та складноскорочених слів. 

Тема 4. 

Лексикологія і фразеологія. 

Поняття про лексику. Лексичне значення слова. Однозначні і багатозначні слова. 

Пряме і переносне значення слів. 



Синоніми, омоніми, антоніми. 

Загальновживані слова. Діалекти та професійні слова. Запозичені слова. 

Застарілі слова. Неологізми. 

Поняття про фразеологізми. Фразеологізми в ролі членів речення. 

Тема 5. 

Морфологія і орфографія  

Поняття про самостійні та службові частини мови. 

Іменник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, і синтаксична 

роль. Іменник: назви істот та неістот, загальні і власні назви. 

Рід, число, відмінки іменників. Типи відмін іменників. Незмінні іменники. 

Способи творення іменників. 

Правопис відмінкових закінчень іменників. Правопис найуживаніших суфіксів. 

Велика буква у власних назвах. 

Прикметник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. 

Якісні, відносні та присвійні прикметники. Повні і короткі форми прикметників. 

Ступені порівняння прикметників, їх утворення. 

Відмінювання прикметників. Способи творення прикметників. 

Правопис відмінкових закінчень і найуживаніших суфіксів прикметників. 

Написання складних прикметників. 

Числівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Числівники кількісні (на означення цілих чисел, дробових та 

збірних) і порядкові. Числівники прості і складні. 

Відмінювання кількісних і порядкових числівників. 

Правопис числівників. 

Займенник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Розряди займенників. Відмінювання займенників. 

Правопис займенників. 

Дієслово як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, синтаксична 

роль. Неозначена форма дієслова. Види дієслів. Способи дієслів. Часи дієслів. 

Дієслова І та II дієвідміни. Особа і число дієслів. 



Безособові дієслова. Способи творення дієслів. Правопис дієслів. 

Дієприкметник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. Активні і пасивні дієприкметники, їх творення. 

Відмінювання дієприкметників. 

Дієприкметниковий зворот. 

Правопис дієприкметників. 

Безособові дієслівні форми на -но, -то. 

Правопис дієприкметників. 

Дієприслівник як особлива форма дієслова: загальне значення, морфологічні 

ознаки, синтаксична роль. Дієприслівники недоконаного і доконаного виду, їх 

творення. Дієприслівниковий зворот. Правопис дієприслівників. 

Прислівник як частина мови: загальне значення, морфологічні ознаки, 

синтаксична роль. Ступені порівняння прислівників. Способи їх творення. 

Правопис прислівників. 

Прийменник як службова частина мови. Непохідні і похідні прийменники. 

Правопис прийменників разом, окремо і через дефіс. 

Сполучник як службова частина мови. Сполучники сурядності і 

підрядності. 

Правопис сполучників разом і окремо. 

Частка як службова частина мови. Формотворчі, заперечні модальні 

частки. 

Написання часток бо, но, то, от, таки. 

Не з різними частинами мови. 

Вигук як частина мови. Правопис вигуків. 

Тема 6. 

Синтаксис і пунктуація 

Словосполучення. Будова і типи словосполучень за способом вираження 

головного слова 

Просте речення. Види речень за мстою висловлювання розповідні, питальні, 

спонукальні речення. Окличні речення. Члени речення (підмет, присудок, присудок 

простий і складений; додаток, означення, обставини ) і способи їх вираження. 



Прикладка як різновид означення. Порівняльний зворот. 

Розділові знаки при прикладках і порівняльних зворотах. Розділові знаки в кінці 

речення.  

Тире між підметом і присудком.  

Розділові знаки при прикладках і порівняльних зворотах. 

Речення двоскладні і односкладні. Різновиди односкладних речень. Повні і 

неповні речення. 

Тире в неповних реченнях. 

Однорідні члени речення. Узагальнююче слово при однорідних членах речення. 

Однорідні й неоднорідні означення. Розділові знаки при однорідних членах 

речення. 

Звертання і вставні слона (словосполучення, речення). Розділові знаки при них. 

Відокремлені другорядні члени речення (втому числі уточнюючі), розділові 

знаки при відокремлених членах. 

Складне речення, його типи. Складносурядне речення.  

Складнопідрядне речення із сполучниками і сполучними словами. Основні види 

підрядних речень. Складне речення з кількома підрядними.  

Розділові знаки в складносурядному і складнопідрядному реченнях. 

Безсполучникове складне речення. Розділові знаки в безсполучниковому 

реченні. 

Складне речення з різними видами сполучникового і безсполучникового 

зв'язку. Розділові знаки в ньому.  

Пряма й непряма мова. 

Цитата Діалог. Розділові знаки при прямій мові, цитаті, діалозі. 



Критерії оцінювання диктанту 

Оцінювання. Диктант оцінюється однією оцінкою на основі таких 

критеріїв: 

— орфографічні та пунктуаційні помилки оцінюються однаково; 

— виправляються, але не враховуються такі орфографічні і 

пунктуаційні помилки: 

 1) на правила, що не внесені до  Програми; 

 2) у словах з орфограмами, що не перевіряються правилами; 

 3) у передачі так званої авторської пунктуації; 

— повторювані помилки (помилка у тому ж  слові, яке повторюється в 

диктанті кілька разів) вважаються однією помилкою; однотипні (помилки на 

те саме правило), але в різних словах, вважаються різними помилками; 

— розрізняють грубі й негрубі помилки; до негрубих, зокрема, належать такі: 

 1) у винятках з усіх правил; 

 2) у написанні великої букви в складних власних назвах; 

 3) у випадках написання разом і окремо префіксів у прислівниках, 

утворених від іменників з прийменниками; 

 4) у випадках, коли замість одного знака виправдано поставлений 

інший; 

 5) у випадках, що вимагають розрізнення не і ні (у сполученнях не хто 

інший, як...; не що інше, як...; ніхто інший не...; ніщо інше не...); 

 6) у пропуску одного із сполучуваних розділових знаків або в порушенні 

їх послідовності; 

 7) у заміні українських букв російськими; 

— п’ять виправлень (неправильне написання на правильне) прирівнюються 

до однієї помилки (але зниження оцінки не повинно призводити до 

незадовільного оцінювання роботи студента); «12» балів не виставляється за 

наявності виправлень; 

— орфографічні та пунктуаційні помилки на неопрацьовані правила 

виправляють, але не враховують. 

Нормативи оцінювання 

 
Бали 

 

Кількість помилок 

 

Бали 

 

Кількість помилок 

1 15-16 і більше 7 4 

2 13-14 8 3 

3 11-12 9 1+1 (негруба) 

4 9-10 10 1 

5 7-8 11 1 (негруба) 

6 5-6 12 — 



Список використаної літератури 

 

1. Програма для загальноосвітніх навчальних закладів. Українська мова 5-12 

класи, /підготували Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, А. М. Корольчук, В.І. Новосьолова, 

Я.І. Остаф. За ред. Л. В. Скуратівського — К.: Перун, 2005. 

2.Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Рідна мова 5-11 класи, 

/підготували Л. В. Скуратівський, Г. Т. Шелехова, В.І. Новосьолова — К.: 

Шкільний світ, 2001.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Список рекомендованої літератури 

 

1. Козачук Г.О. Українська мова - для абітурієнтів. Навч. посібник. - К.: Вища 

шк., 1993. 

2. Марченко О.Д., Нартова Л.В. Збірник диктантів з української мови 5-11 

класи. - Харків; Ранок, 1999. 

3. Мацько Л.І., Мацько О.М., Сидоренко О.М. Українська мова: Навчальний 

посібник. - Донецьк: ТОВ  ВКФ "БАО", 2003 

4. Пентилюк М.І., Іващенко О.В. Українська мова: підручник-комплект. -К: 

Ленвіт 2001. 

5. Передрій Г.Р., Скуратівський Л.В, Шелехова Г.Т., Остаф ЯЛ. Рідна мова. 

Підручник для 6 класу. -К: Освіта, 2001. 

6. Передрій Г.Р., Скуратівський Л.В, Шелехова Г.Т., Остаф ЯЛ. Рідна мова. 

Підручник для 7 класу. -К: Освіта, 2001. 

7. Передрій Г.Р., Скуратівський Л.В, Шелехова Г.Т., Остаф ЯЛ. Рідна мова. 

Підручник для 9 класу. -К: Освіта, 2001. 

8. Скуратівський Л.В., Шелехова Г.Т. Рідна мова 8 клас. - К: 2002. 

9. Українська мова. 120 диктантів. Державна підсумкова атестація. 9 клас. /Г.Т. 

Шелехова, Л.В. Скуратівський. А.В. Ярмолюк та ін. - К.: КІМО 2002. 

10. Чукіна В.Ф.   Граматика української мови в таблицях і схемах: довідникове 

видання. - К.: ТОВ "Логос", 1997. 

11. Шевелева Л.А. Збірник диктантів з української мови для .5-11 класів. -X.: 

Парус. 2003. 

12. Ющук І.П. Практикум  з правопису української мови.-К.: Освіта, 1994. 

 

 

 


